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موٹر نیورون بیماری ( )MNDےک لی وینٹیلیشن
موٹر نیورون بیماری واےل یا اس ےس متاثر لوگوں ےک لی معلومات
اگر آپ کا سانس لین کا عمل موٹر نیورون بیماری ( )MNDےس کمزور تر ہو رہا ہ تو اس بارے می سوچنا اہم ہ کہ آیا آپ
امدادی وینٹیلیشن استعمال کرنا چاہن ہی ،جس می ایک مشی آپ ےک سانس لین ےک عمل می تعاون دین می مدد کرت
ہ۔
یہ معلومات پرچہ یہ بتاتا ہ کہ اس امدادی آلہ ےک استعمال ےک بارے می فیصلہ کرت وقت کس چی پر غور کریں۔ اس می
شامل ہی:
:1

مجھے اپن سانس لین ےک عمل ےک تعلق ےس مدد یک ضورت کیوں پڑ سکت ےہ؟

:2

مجھے غی جراحت وینٹیلیشن ( )NIVےک تعلق ےس کس بارے می سوچن یک ضورت ےہ؟

:3

مجھے ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک تعلق ےس کس بارے می سوچن یک ضورت ےہ؟

:4

می اپن وینٹیلیشن آلہ یک دیکھ بھال کس طرح کروں؟

:5

مجھے امدادی وینٹیلیشن بند کرن ےک بارے می کیا جانی یک ضورت ےہ؟

:6

ی
مجھے مزید جانکاری کس طرح مےل یک؟
یہ پرچہ وینٹیلیشن بند کرن ےک بارے می رشوع ےس اور مستقبل یک نگہداشت ےک لی آگ یک منصوبہ بندی تک
حساس معلومات پر مشتمل ےہ۔ اس بارے می پڑھنا مشکل معلوم ہو سکتا ےہ ،لیکن اس ےس آپ کو مستقبل
می عالج اور نگہداشت ےک بارے می بر وقت فیصےل کرن می مدد مل سکت ےہ۔
اس وقت پڑھی جب آپ ایسا کرن ےک لی تیار محسوس کرن ہوں۔

یہ عالمت ہماری دیگر اشاعتوں کو نمایاں کرت ےک لی استعمال یک جات ہ۔ یہ معلوم کرت ےک لی کہ ان تک کس
طرح رسات حاصل کریں ،اس پرچہ ےک اخی می مزید معلومات دیکھی۔
یہ عالمت  MNDواےل یا اس ےس متاثر دیگر لوگوں یک طرف ےس اقتباسات کو نمایاں کرت ےک لی استعمال یک جات ہ۔
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برات مہربات یاد رکھی کہ یہ اصل معلومات کا ایک ترجمہ شدہ ورژن ہ۔  MNDایسویس ایشن ترجمہ یک
معروف خدمات کا استعمال کرت ہ ،لیکن ترجمہ می کیس طرح یک غلطیوں یک ذمہ داری نہی ےل سکب۔
عالج اور نگہداشت ےس متعلق فیصےل لین وقت ہمیشہ اپب طب اور سماج نگہداشت ٹیم ےس صالح لی۔ وہ
اپوائنٹمنٹس می مدد دین ےک لی کیس میجم کا انتظام کر سکی ہی۔
مزید معلومات کا ترجمہ ممکن ہو سکتا ہ ،لیکن یہ ایک محدود خدمت ہ۔ تفصیالت ےک لی ہماری ہیلپ
لئن  MNDکنیکٹ ےس رابطہ کریں:
ٹیلیفون0808 802 6262 :
ای میلmndconnect@mndassociation.org :

ان الفاظ ےک کیا معت ہی؟
جب آپ طب اور سماج نگہداشت ےک پیشہ ور افراد ےس امدادی وینٹیلیشن ےک بارے می بات کریں ےک تو کچھ الفاظ ایک
جیےس معلوم ہو سکی ہی ،یا مختلف الفاظ ےک ایک یہ معب ہو سکی ہی۔ یہ الجھان وال ہو سکتا ہ۔ درج ذیل تعریفات
ےس مدد مل سکب ہ:
امدادی وینٹیلیشن:
جہاں ایک مشی آپ ےک سانس لین ےک عمل می مدد کرت ہ۔
:BiPAP

 BiPAPبیلیو پوزیٹیو اییوے ر
پریش یک ترجمات کرتا ہ ،اور یہ ایک طرح کا غی
جراحب وینٹیلیشن ہ۔ آپ کچھ لوگوں کو  NIVیک بجان اس اصطالح کا
استعمال کرت ہوت سن سکی ہی۔

منحرص:

وینٹیلیشن پر منحرص ہوت کا مطلب ہ کہ آپ اس ےک بغی مؤثر طریقہ ےس سانس
گھنی می  12ے
نہی ےل سکی۔ اگر آپ کو ہر  24ے
گھنی ےس زیادہ وینٹیلیشن مشی
استعمال کرت یک ضورت پڑت ہ تو عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہ کہ آپ
اس پر زیادہ منحرص ہو رہ ہی۔ یہ یا تو  NIVیا پھر ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک
ساتھ ہو سکتا ہ۔ آپ اےس 'ریالئنٹ' کہن ہوت بیھ سن سکی ہی۔

ماؤتھ پیس وینٹیلیشن
(:)MPV

ایک قسم کا  NIVجو آپ ےک منہ می ے
آسیا جیسا ایک نوزل ڈالی ہوت آپ ےک
سانس لین ےک عمل کو اس وقت 'پورا کرت' کا موقع فراہم کرتا ہ جب آپ اپن
پھیپھڑوں می اضاف ہوا پمپ کرنا چاہن ہی۔ اگر آپ سمجھن ہی کہ یہ معاون
ے
ریسپائرییی ٹیم ےس اس ےک بارے می پوچھی۔
ہو سکتا ہ تو اپب

غی جراحت وینٹیلیشن (:)NIV

ایک قسم کا امدادی وینٹیلیشن ،جس می مشی آپ ےک پھیپھڑوں می عام ہوا ےک
بہاؤ کو تقویت دیب ہ ،عام طور پر ایک ماسک ےک واسطہ ےس جو پٹیوں ےک
سہارے آپ ےک رس ےک گرد باندھا جاتا ہ۔

ٹریکیوسٹیم:

آپ یک گردن ےک اگےل حصہ می ایک سوراخ بنان یک جراحب کارروات ،جس می آپ
ےک نرخرے ےک اندر ایک ٹیوب داخل یک جا سکب ہ۔ پھر یہ وینٹیلیشن ےک لی
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استعمال یک جا سکب ہ۔
ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن:

ایک قسم کا امدادی وینٹیلیشن ،جس می ایک ٹریکیوسٹیم ٹیوب ےک واسطہ ےس
مشی آپ ےک پھیپھڑوں می عام ہوا ڈالب ہ۔ آپ لوگوں کو اےس 'جراحب
وینٹیلیشن' کہن ہوت سن سکی ہی۔

ریسپائرییی ر
ر
کیی یا
مینیجمنٹ:

بریتھنگ سپورٹ (سانس لین ےس متعلق امدادی آلہ) اور معالج:

ر
ریسپائرییی ٹیم:

دیکھ بھال کرت وایل وہ ٹیم جو سانس لین ےس متعلق پریشانیوں ےک ضمن می آپ
کا تعاون کرت ہ۔

ریزش:

مخاط اور تھوک۔

 :1مجھے اپن سانس لین ےک عمل ےک تعلق ےس مدد یک ضورت کیوں
پڑ سکت ےہ؟
 MNDےک ساتھ ،ابیھ بیھ عام طور پر آپ ےک پھیپھڑے ہوا کو پروسیس کر سکی ہی۔ تاہم ،عضالت کمزور ہو جان ہی،
بشمول ان ےک جو ہوا کو پھیپھڑوں ےک اندر اور ان ےس باہر کھینچن ہی۔ وقت گزرت ےک ساتھ یہ عضالت کام کرنا بند کر دین
ہی ،لیکن ایک مشی آپ ےک سانس لین ےک عمل می تعاون دین می مدد کر سکب ہ تاکہ سانس ےس متعلق متعدد عالمات
اور بقا کو طول دین می مدد مل سےک۔
اےس امدادی وینٹیلیشن کہا جاتا ہ۔ پڑھی می آسات ےک لی ،ہم اس پرچہ ےک بقیہ حصہ می 'امدادی وینٹیلیشن' کو مخترص
کر ےک 'وینٹیلیشن' کر دیں ےک۔ وینٹیلیشن یک ان قسموں ےس متعلق معلومات ےک لی اس پرچہ ےک سیکشن  2اور  3دیکھی جو
 MNDمی سانس لین می مدد دین ےک لی استعمال یک جات ہی۔
اس بارے می تفصییل معلومات ےک لی کہ  MNDسانس لین ےک عمل کو کس طرح متاثر کرت ہ ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 8Aسانس لین یک پریشانیوں ےک ضمن می تعاون
زیادہ تر معامالت می MND ،ےک لی وینٹیلیشن سانس لین می آپ یک مدد ےک لی عام ہوا کا استعمال کرت ہ۔  MNDےک
ساتھ عام طور پر اضاف آکسیجن یک سفارش نہی یک جات ہ ،کیوں کہ یہ آپ ےک جسم می آکسیجن اور کاربن ڈات اکسائڈ
ےک مابی توازن کو بگاڑ سکتا ہ۔ تاہم MND ،ےک ساتھ آکسیجن یک ضورت پڑ سکب ہ ،اگر آپ کو سین کا انفیکشن یا
کوت ایسا دیگر عارضہ ہ جو آپ ےک پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہ۔ یہ کبیھ زندیک ےک خاتمہ ےک وقت یک نگہداشت ےک دوران
آرام اور سکون پہنچان ےک لی بیھ استعمال کیا جاتا ہ۔
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مجھے وینٹیلیشن ےک بارے می کب سوچن یک ضورت ےہ؟
"جو کچھ آگ آن وال ہ اس ےک بارے می پہےل ےس آگاہ ہونا پہےل ےس مسلح ہونا ہ۔ می ہمیشہ آگ جو کچھ ہوت
وال ہ اےس اور اس ےس نمٹی ےک طریق ےک بارے می جانی کو بہی سمجھتا ہوں۔ نامعلوم ہمیشہ زیادہ خوفناک ہوتا
ہ۔"
ے
ریسپائرییی ٹیم ےک ساتھ درج
یہ فیصلہ کرنا کہ وینٹیلیشن استعمال کریں یا نہ کریں ایک مشکل انتخاب ہو سکتا ہ۔ آپ یک
ذیل ےک بارے می کھل کر اور دیانتدای ےس بات کرنا باخیی پر مبب فیصےل کرت می آپ یک مدد کر سکتا ہ:
● وینٹیلیشن ےک لی آپ ےک اختیارات
● ہر اختیار ےک فائدے اور وہ چییں جن ےک بارے می سوچا جانا چاہن
● ہر قسم ےک وینٹیلیشن ےک ضمن می وقت گزرت ےک ساتھ کیا پیش آن کا امکان ہ
● وینٹیلیشن ےک متعارف کرات جان ےک بعد نگہداشت کییس ہوت ہ
● کوت دیگر سوالت جو آپ پوچھنا چاہن ہوں۔
اس فیصلہ کا انحصار بیھ درج ذیل پر ہوگا:
● آپ یک ضوریات
● آپ یک مستقبل یک نگہداشت ےک بارے می آپ ےک خیالت ،ترجیحات اور خواہشات
● یہ دیکھن ےک لی تشخیصات کہ آیا متعلقہ عالج آپ ےک لی مناسب ہ
● وینٹیلیشن ےک متعارف کرات جان ےک لی بہیین وقت۔
جیےس یہ آپ تیار محسوس کریں وینٹیلیشن ےک اختیارات ےک بارے می زیادہ ےس زیادہ جانکاری حاصل کریں۔ اس ےس پہےل کہ
آپ می سانس لین ےس متعلق کوت عالمات ظاہر ہوں یا آپ ےک سانس لین ےک عمل می کیس بیھ تبدییل یک پہیل عالمت
ظاہر ہوت پر ان تمام لوگوں ےس بات چیت کرنا بہت اہم ہ جو آپ یک نگہداشت می شامل ہی۔
یہ آپ کو درج ذیل ےک لی وقت دے گا:
● کیس بیھ جلدبازی ےک احساس ےک بغی ،آپ ےک فیصلوں ےک بارے می سوچنا
● یہ سمجھنا کہ آپ ےک انتخابات ،ابیھ اور مستقبل می ،کیا معب رکھن ہی
● یہ یقیب بنانا کہ وہ لوگ جو آپ ےس قریب ہی اور آپ یک طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم آپ یک خواہشات اور
ترجیحات ےک بارے می جانی ہوں ،تاکہ ان عالجوں تک رسات حاصل کرت می آپ یک مدد کر سکی جو آپ چاہن
ہی اور ان چاہ یا غی منصوبہ بند عالجوں یا مداخلتوں ےس گریز کر سکی
● یہ یقیب بنانا کہ ہر وہ شخص جو آپ کا تعاون کرتا ہ آگ ہوت وایل تبدیلیوں ےک لی تیار ہو ،خواہ آپ وینٹیلیشن
استعمال کرت کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔
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"میے اپن تجربہ ن دکھایا ہ کہ لوگ ہمیشہ کاف پہےل ےس تیار نہی ہوت ہی۔ یا کاف پہےل ےس عالمات یک شناخت
نہی یک گب ہوت ہ۔ میے شوہر ےک معاملہ می ،ان یک سانس یک پریشانیاں اتب زیادہ بڑھ گب تھی کہ غی جراحب
وینٹیلیشن مؤثر طریقہ ےس نہی استعمال یک جا سکب تیھ۔"
یہ بات چیت آپ اور آپ ےک اہل خانہ ےک لی کام اور مایل امور ےس متعلق سوالت کھڑے کر سکب ہ۔ آپ یک طب اور سماج
نگہداشت یک ٹیم اس بات چیت ےک ضمن می آپ یک مدد کر سکب ہ۔
ے
ریسپائرییی ٹیم ےک ساتھ ررسوع یہ می منصوبہ بندی کہ آپ کس طرح وینٹیلیشن استعمال کرنا چاہن
اس بارے می آپ یک
ر
ہی آپ ےک سانس لین ےک عمل می تعاون دین کا بہیین طریقہ تالش کرت می آپ یک مدد کر سکب ہ ،جس می رسوع می
جزو وقب استعمال شامل ہو سکتا ہ۔ یہ آپ اور آپ یک مدد کرت واےل لوگوں کو آپ یک نگہداشت یک تنظیم می بیھ مدد
دے سکب ہ ،جس ےس آپ کو دیکھ بھال ےک لی گھر پر رہن می مدد مل سکب ہ۔ وینٹیلیشن ےک بارے می ایمرجنیس
فیصےل اےس مزید مشکل بنا سکی ہی۔

ر
اس چی یک ابتدائ عالمات کیا ہی کہ مجھے وینٹیلیشن یک ضورت پڑ سکت ےہ؟
"جب می ہر تی مہین پر  MNDکلینک می جاتا ہوں تو می قوات استطاعت یک جانچ اور ایک کھانیس ےس متعلق
جانچ کراتا ہوں۔ مجھے یقی ہ کہ میی کیی ٹیم مداخلت کرے یک اور مجھے اس وقت صالح اور سفارشات فراہم
کرے یک جب وہ میے پھیپھڑے یک صالحیت فکرمندی یک سطح تک کم ہوت ہوت دیکھے یک۔"
درج ذیل چییں سانس ےس متعلق کمزور ہوت ہوت عضالت یک عالمات ہو سکب ہی ،جن کا مطلب ہو سکتا ہ کہ آپ کو
سانس لین ےک لی وینٹیلیشن یا دیگر تعاون یک ضورت پڑ سکب ہ۔
● سانس پھولن کا احساس ہونا ،حب کہ آرام کرت وقت بیھ
●

سطیح سانس لین کا عمل ،حب کہ سیدےھ لیٹن وقت بیھ

● مخاط یا بلغم صاف کرت می دشواری
● کمزور کھانیس
● بار بار یا دیر تک رہن واےل سین ےک انفیکشن
●

سونگھن کا کمزور عمل

● سوت می خلل
● جب آپ بیدار ہوں یا دن ےک دوران تھکان محسوس کرنا
● ڈراؤت خواب یا واہےم
● صبح سویرے رس درد
● ناکاف ارتکاز توجہ ،خراب حافظہ یا کشمکش محسوس کرنا
● آواز کا کمزور تر ہونا
● کھان ےک لی کم بھوک لگنا ،جس یک وجہ ےس آپ کا وزن کم ہو سکتا ہ۔
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 MNDےک ساتھ سانس ےس متعلق جانچوں اور عالمات ےک بارے می مزید معلومات ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 8Aسانس لین یک پریشانیوں ےک ضمن می تعاون

وینٹیلیشن ےک ضمن می کتی تعاون یک ضورت ےہ؟
کیس بیھ قسم کا وینٹیلیشن سانس لین می مدد کرت ےک لی وینٹیلیشن استعمال نہ کرت ےک بالمقابل بقا کو طول دے سکتا
ہ۔ تارییح طور پر ،ٹریک بقا کو ہمیشہ  NIVےس زیادہ طویل دین وال سمجھا جاتا رہا ہ ،لیکن  MNDےک ساتھ وینٹیلیشن
یک بقا یک مدت ےک بارے می تحقیق جاری ہ۔ جب نتائج سامی آئی ےک تو ہم اس پرچۂ معلومات کو اپڈیٹ کریں ےک۔
اگرچہ وینٹیلیشن بقا کو طول دے سکتا ہ ،تاہم یہ سانس ےس متعلق عضالت کو کمزور تر ہوت ےس نہی روےک گا یا بیماری یک
وسیع تر پیش رفت کو سست رفتار نہی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہ کہ آپ ےک سانس لین ےک عمل می مدد یک جا سکب
ہ ،لیکن وقت گزرت ےک ساتھ آپ یک عالمات مزید خراب صورت اختیار کریں یک۔ جب بیماری آگ بڑےھ یک تو آپ کو مزید
مدد یک ضورت پڑے یک۔
اگر آپ کو ابیھ کیس زبان و بیان ےک معالج ( )SLTےک پاس ریفر نہی کیا گیا ہ تو ریفرل طلب کریں ،کیوں کہ سانس ےس
متعلق کمزور عضالت آپ ےک بولن اور مواصالت ےک طریقہ کو متاثر کر سکی ہی۔

آپ ایک ایےس مرحلہ تک پہنچ سکی ہی جب آپ مدد ےک بغی حرکت یا مواصالت نہی کر سکی ےک۔ اس می جو وقت لگتا
ہ وہ مختلف لوگوں می مختلف ہوتا ہ۔ آنکھ یک حرکت اور حسب ضورت سوئچی ےک واسطہ ےس کمپیوٹرز تک رسات
مواصالت می مدد فراہم کر سکب ہ۔

اسییڈ شیٹس استعمال کرت ےک لی ایک ایسا کمپیوٹر استعمال
"می ویب رسف کرت ،ای میل پڑھی اور لکھن ،یا ر
کرتا ہوں جو میی آنکھ یک حرکات ےس ے
کنیول کیا جاتا ہ۔"
اگر ضورت ہو تو عام مواصالت امدادی آلت بیھ استعمال کی جا سکی ہی ،مثال ےک طور پر ،جہاں سوچ می تبدیلیاں یا
آنکھ ےس متعلق پریشانیاں ہات-ٹیک مواصالت امدادی آلت کا استعمال مشکل بنات ہوں۔

"کاش مجھے آنکھ یک حرکت ےس متعلق امدادی آلت ےک بارے می پہےل ےس معلوم ہوتا جو ان ےک لی معاون ہو سکی
تھے۔ بدقسمب ےس ،اب وہ اتی زیادہ بیمار ہی کہ ان کا استعمال نہی کر سکی۔"
قوت گویات ،مواصالت اور اس بارے می معلومات ےک لی کہ مستقبل می اس ےک ایک کمپیوٹرائزد ورژن کا استعمال
کرت ےک لی اپب آواز کو کس طرح ریکارڈ کریں ،یہ پرچۂ معلومات دیکھی:
 – 7Cقوت گویات اور مواصالت
 – 7Dآواز یک بینکنگ
 MNDآپ ےک کھان ،پین اور نگلی ےک انداز کو متاثر کر سکب ہ۔ وینٹیلیشن کا استعمال بیھ کھان اور پین کو مشکل بنا
سکتا ہ۔ اس بارے می سوچنا اہم ہ کہ آیا آپ اپب غذا می کاف حد تک تقویت بخش غذائی بہم پہنچان می اپب مدد
ےک لی فیڈنگ ٹیوب استعمال کرنا چاہن ہی۔ یہ آپ ےک اہل خانہ ،نگہداران اور طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم ےس ٹیوب
فیڈنگ ےک بارے می کھل کر بات کرت کا اچھا وقت ہ ،کیوں کہ جب سانس ےس متعلق عضالت مزید کمزور ہو جائی ےک تو
انہی متعارف کرانا زیادہ مشکل ہو سکتا ہ۔
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آپ کو زبان و بیان ےک معالج ( )SLTاور ایک ماہر تغذیہ ےک تعاون یک ضورت پڑے یک ،تاکہ  MNDیک وجہ ےس نگلی ےس
متعلق پیش آن وایل پریشانیوں پر قابو پات می مدد مل سےک اور یقیب بنایا جا سےک کہ آپ کو کاف حد تک تقویت بخش
غذائی مل ریہ ہی۔
مزید تفصیالت ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 7Aنگلی ےس متعلق پریشانیاں

پرچۂ معلومات  – 7Bٹیوب فیڈنگ
موٹر نیورون بیماری ےک ساتھ کھانا اور پینا
چوں کہ  MNDآپ ےک نگلی ےک انداز کو متاثر کر سکب ہ ،اس لی کھان ،پین اور تھوک ےک لی 'غلط طریقہ ےس نیج جان' کا
خطرہ پایا جا سکتا ہ۔ کمزور کھانیس ےک ساتھ ،اس کا صاف ہونا مشکل ہو سکتا ہ۔
جب کھانا ،سیال مادہ یا تھوک آپ ےک پھیپھڑوں می پہنچتا ہ تو اےس 'آسپییشن' کہا جاتا ہ۔ اگر آپ ےک ساتھ ایسا ہوتا
ہ تو جتب جلدی ممکن ہو کیس زبان و بیان ےک معالج ےس تشخیص کرائی تاکہ آپ ےک نگلی ےک انداز پر نظر ڈایل جا سےک اور
تعاون فراہم کیا جا سےک۔
آسپییشن سین ےک انفیکشی کا سبب بن سکتا ہ۔ آپ دیکھ سکی ہی:
● ناک بہنا یا مخاط می اضافہ
● سانس پھولن می اضافہ
● گےل می تکلیف یا کھانیس
● بخار یک عالمات یا بس طبیعت ناساز محسوس ہونا۔
اگر آپ سمجھن ہی کہ آپ ےک سین می انفیکشن ہو سکتا ہ تو جتب جلدی ممکن ہو اپن ج رت ےس رابطہ کریں ،کیوں کہ
ررسوع می ے
انب بایوٹک عالج ےس مدد مل سکب ہ۔ آپ کو کھانیس ےک ضمن می بیھ مدد مل سکب ہ ،بشمول:
● آپ یک طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم یک طرف ےس تعاون
● اییس تکنیک جنہی آپ خود سیکھ سکی ہی
● ایک مشی جو کھانیس ےک ضمن می آپ یک مدد کر سکب ہ۔
اپن ے
ڈاکی ےس سالنہ فلو اور یکباریک نمونیا ےک ٹیکوں ےک بارے می پوچھی ،کیوں کہ وہ یہ انفیکشی ہوت ےک خطرے کو کم کر
سکی ہی۔ یہ عام طور پر آپ یک ج رت رسجری ےس دستیاب ہوت ہی۔ آپ ےک اصل نگہداران اور خاندان ےک قریب افراد بیھ
یہ ٹیےک لگوا سکی ہی۔
چوں کہ وینٹیلیشن کا استعمال کرت ہوت آپ بقا کو طول دے سکی ہی ،اس لی آپ ےک سانس ےک عضالت وقت گزرت ےک
ساتھ کمزور ہو جائی ےک ،اور آپ ےک لی اس پر منحرص ہوت کا امکان ہ۔ ایسا کیس بیھ قسم ےک وینٹیلیشن ےک ساتھ ہو
سکتا ہ ،لیکن اس می جو وقت لگتا ہ وہ آپ یک عالمات اور اس وینٹیلیشن یک نوعیت ےک مطابق جو آپ استعمال کرت
ہی مختلف ہو سکتا ہ۔
اگر آپ منحرص ہی تو نگہداشت یک ضوریات پیچیدہ ہوت ہی۔ وقت گزرت ےک ساتھ ،آپ کو کیس تجربہ کار کثی انضبایط
ٹیم اور ان تمام لوگوں یک طرف ےس  24ے
گھنی تعاون یک ضورت پڑ سکب ہ جو آپ یک نگہداشت می شامل ہی۔
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اگر آپ چاہن ہی کہ گھر پر دیکھ بھال یک جان تو آپ کو تعاون فراہم کرت ےک لی ایےس لوگوں یک ایک ٹیم یک ضورت پڑ
سکب ہ جو یومیہ  24ے
گھنی وہاں موجود رہی۔ عام طور پر یہ نگہداشت ےس متعلق بامعاوضہ کارکنان ہوں ےک ،لیکن کبیھ
کبیھ اس می خاندان ےک افراد بیھ حصہ لینا چاہی ےک یا اس یک ضورت پڑ سکب ہ۔

"می ان ےک بغل می دن ےک وقت ےک بسی پر سوت ہوں تاکہ می اس وقت فوری طو پر دستیاب رہوں جب رات ےک
درمیان می انہی ان یک ریزش یک سکشننگ یک ضورت ہوت ہ۔ می انہی کیس بیھ وقت کمرے می تنہا نہی چھوڑ
سکب۔"
اگر  MNDیا آپ کا وینٹیلیشن آلہ بولن یا مواصالت کرت کو مشکل بناتا ہ تو وینٹیلیشن سسٹم ایےس الرم ےک ساتھ آتا ہ
جو لوگوں کو بتا سکتا ہ کہ آیا آپ کو مدد یک ضورت ہ۔ تاہم ،جواب دین ےک لی وہاں ہر وقت کیس کا موجود رہنا
ضوری ہ۔ اپب طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم ےس رہنمات طلب کریں۔
خاندان ےک افراد اور نگہداران کو کیس بیھ قسم ےک وینٹیلیشن ےک لی تسیل ،تربیت اور اضاف تعاون یک ضورت پڑ سکب ہ،
خاص طور پر بیماری ےک بعد ےک مراحل می۔

"ہمارے پاس ایک نرس ہ جو ان ےک ساتھ رہن ےک لی ہفتہ می ایک بار آت ہ تاکہ می جا کر خریداری کر
سکوں یا کیس بیھ اپائنٹمنٹس می جا سکوں۔ بقیہ وقت می می بڑی حد تک گھر می مقید رہب ہوں۔ حب کہ
می دھوت ہوت ر ے
کیے بیھ باہر لٹکان ےس قاض ہوت ہوں کیوں کہ می ان ےک کوت بیھ ایےس ایمرجنیس الرم نہی سن
سکوں یک جو کیس پریشات کا اشارہ دین ہی۔"
 24ے
گھنی تعاون یک ضورت کا مطلب ہ کہ نگہداشت ےک کیس پیکیج کا نظم کرنا مشکل ہو سکتا ہ۔ اس ےک مطابق کہ آپ
ےک عالقہ می صحت نگہداشت ےس متعلق تعاون کس طرح کام کرتا ہ ،آپ کو ضف ایس صورت می مناسب سطح کا
تعاون مل سکتا ہ جب آپ کیس نرسنگ ہوم می منتقل ہوں۔ یہ مختلف خطوں می مختلف ہ۔ اس بارے می اپب
ے
ریسپائرییی ٹیم ےس بات کریں ،جو یہ معلوم کرت می کہ آپ ےک عالقہ می کون ےس اختیارات دستیاب ہی ،اور اس بارے می
منصوبہ بندی کرت می بیھ مدد کر سکب ہ کہ اپن سانس لین ےک عمل می مدد کرت ےک لی آپ وینٹیلیشن کس طرح
استعمال کریں ےک۔
 MNDےک ضمن می ہر کیس کا تجربہ الگ ہوتا ہ۔ کچھ لوگ بڑھب ہوت معذوری ےک ساتھ ہم آہنگ ہو جان ہی اور
جتنا زیادہ ممکن ہو زندیک کو بڑھانا چاہن ہی۔ وینٹیلیشن بقا کو طول دین می مدد کر سکتا ہ اور کیی سپورٹ اور امدادی
آلت کا مجموعہ معیار زندیک کو بہی بنان می مدد دے سکتا ہ۔ تاہم ،اگر آپ اپب ترجیحات یا اعتقادات یک بنیاد پر کوت
علیحدہ انتخاب کرنا چاہن ہی تو یہ آپ کا حق ہ اور اس کا احیام کیا جانا چاہن۔ تمام دستیاب تعاون اور اختیارات ےک
بارے می بات کرنا آپ کو ایک ایےس فیصلہ تک پہنچن می مدد دے سکتا ہ جو آپ ےک لی موزوں ہو۔

اگر می وینٹیلیشن نہ استعمال کرن کا فیصلہ کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟
"یہ جاننا اہم ہ کہ وینٹیلیشن  MNDےک ساتھ زندیک یک توقع کو بڑھا سکتا ہ جیےس کہ ،ہمارے معاملہ می ،میے
شوہر اپب زندیک کو نہی بڑھانا چاہن ہی۔"
وینٹیلیشن استعمال کرت ،یا نہ استعمال کرت ،کا فیصلہ آپ ےک انتخاب پر ہ۔ آپ فیصلہ کر سکی ہی کہ آپ وینٹیلیشن
نہی استعمال کرنا چاہن ہی ،یا آپ کو لگ سکتا ہ کہ آپ اس ےک استعمال ےس ہم آہنگ نہی ہو سکی۔ اگر ایسا ہ تو آپ
ے
ریسپائرییی ٹیم ،فییوتھریپسٹ یا پلیئیٹوی کیی ٹیم عالمات کو کم کرت می مدد ےک لی دیگر طریقوں ےس متعلق صالح
یک
دی سکب ہ۔
ان می شامل ہو سکی ہی:
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● آپ کا انداز نشست یا آپ یک پوزیشننگ تبدیل کرنا
● سانس لین ےس متعلق ورزشی
● کھانسی ےک ضمن می مدد
● پرسکون ہوت ےک طریق تالش کرنا
● سانس پھولن اور الجھن کو کم کرت ےک لی دوا۔
سانس ےس متعلق دیگر معالجوں ےک بارے می تفصییل معلومات ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 8Aسانس لین یک پریشانیوں ےک ضمن می تعاون
اگرچہ یہ تعاون عالمات کو کم کرت می مدد دے سکتا ہ ،تاہم وہ وقت گزرت ےک ساتھ مزید خراب صورت اختیار کر لی یک،
اور سانس ےس متعلق معالج بیماری یک پیش رفت کو کم نہی کر سکی۔ باآلخر ،یہ موت کا سبب بن سکتا ہ۔ تاہم ،آپ یک
طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم الجھن کو کم کرت ےک لی دوا ےک ضمن می آپ یک مدد کر سکب ہ۔

 MNDجسٹ ان کیس کٹ
ان طریقوں می ےس ایک جو سانس ےس متعلق پریشانیوں ےک ضمن می آپ کو تسیل محسوس کرت می مدد دے سکی ہی وہ
اپن پاس ایک  MNDجسٹ ان کیس کٹ دستیاب رکھنا ہ۔
جسٹ ان کیس کٹ ایک بکس ہ جےس آپ اپن گھر می رکھ سکی ہی ،جس می ایمرجنیس حالت می استعمال ےک لی دوا
ہوت ہ۔ اس کٹ کو اپن پاس رکھنا تسیل بخش ہو سکتا ہ کہ کہی آپ کا سانس نہ پھولن لگ یا آپ کھانیس یا اختناق کا
سامنا نہ کریں۔
ہم آپ ےک ج رت یک درخواست پر ،انہی یہ کٹ بکس بال معاوضہ سپالت کرت ہی۔ پھر آپ کا ج رت گھر پر اس بکس می
رکھن یک خاطر آپ ےک لی مناسب دوا تجویز کرتا ہ۔ یہ یقیب بناتا ہ کہ کیس بیھ ے
ے
کمیونب نرس ےک لی دوا دستیاب
ڈاکی یا
رہ ،اگر وہ اوقات کار ےک عالوہ وقت می بالن جان ہی۔
آپ ےک ج رت کو دیگر پیشہ ور افراد ےک لی یہ دوا استعمال کرت یک خاطر ایک دستخط شدہ منظوری شامل کرت یک ضورت
ہو سکب ہ۔
اس بکس می پیشہ ور افراد ےک لی تحریری رہنمات بیھ شامل ہوت ہ۔ اگر آپ کا ج رت محسوس کرتا ہ کہ یہ موزوں ہ
تو وہ آپ کو اس وقت دین یک خاطر آپ ےک نگہدار ےک لی بیھ دوا تجویز کر سکتا ہ جب آپ پیشہ ور طب مدد ےک پہنچن کا
انتظار کر رہ ہوت ہی۔
اس کٹ ےک بارے می صالح ےک لی آپ کا ج رت ہماری ہیلپ لئن MND ،کنیکٹ ،ےس رابطہ کر سکتا ہ۔ رابطہ یک
تفصیالت ےک لی سیکشن  6می مزید معلومات :مجھے مزید جانکاری کس طرح مےل یک؟ دیکھی۔
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:2

مجھے غی جراحت وینٹیلیشن ( )NIVےک تعلق ےس کس بارے می
سوچن یک ضورت ےہ؟

غی جراحب وینٹیلیشن ( MND )NIVےک ساتھ سانس ےس متعلق پریشانیوں می مدد کرت ےک لی عام طور پر استعمال کیا جاتا
ہ۔ یہ آپ ےکپھیپھڑوں می عام ہوا ےک بہاؤ کو تقویت دین ہوت آپ ےک سانس لین ےک عمل می مدد دیتا ہ ،عام طور پر
ایک ماسک ےک واسطہ ےس جو پٹیوں ےک سہارے آپ ےک رس ےک گرد باندھا جاتا ہ۔
یہ ماسک ٹیوب ےک ذریعہ ایک مشی ےس منسلک ہوتا ہ جےس وینٹیلیشن کہا جاتا ہ۔ یہ مشی بجیل یا ے
بییی ،یا پھر
دونوں ،ےس چلب ہ۔ آپ کا سانس لین کا عمل مشی کو تحریک دیتا ہ ،تاکہ جب وہ آپ کو سانس لین ہوت محسوس
کرے تو مؤثر طریقہ ےس سانس لین می آپ یک مدد کرت ےک لی یہ ایک معاون تقویب ہوا فراہم کر سےک۔
متعدد قسم ےک ماسک دستیاب ہی ،لیکن وہ عام طور پر آپ یک ناک ،یا آپ یک ناک اور منہ کو ڈھانپ لین ہی۔ اگر ماسک
ے
ے
چھوت اییس ٹیوب ےک واسطہ ےس ہوا
چھوت
استعمال کرت مشکل ہوں تو ناک یک گدیاں دستیاب ہو سکب ہی ،جو دو
فراہم کرت ہی جو نتھنوں ےک اندر بیٹھ جات ہی اور آپ ےک رس ےک گرد پٹیوں ےک ذریعہ تھیم رہب ہی (آپ کچھ لوگوں کو
انہی 'نزل پرونگس' کہن ہوت سن سکی ہی)۔
یہ ترتیبات ،ماسک اور وینٹیلیشن ےک دیگر پرزے اس طرح ہم آہنگ کی جائی ےک جو آپ ےک لی موزوں ہو۔ یہ عام طور پر
اسپتال می ایک خارج مریض ےک طور پر انجام دیا جاتا ہ ،لیکن اس ےک لی تھوڑی دیر ٹھہرت یک ضورت پڑ سکب ہ۔
تاہم ،ان می ےس کچھ خدمات آپ ےس گھر پر مالقات کرت یک اہل ہو سکب ہی ،اگر آپ ےک لی سفر کرنا مشکل ہو۔
ے
ریسپائرییی ٹیم ےک ذریعہ فاصلہ ےس ہم آہنگ کیا جانا ممکن ہو سکتا ہ ،حب
وینٹیلیشن آلہ ےک حالیہ ماڈلز ےک لی آپ یک
کہ اگر آپ اسپتال ےس دور رہن ہوں۔ اپب طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم ےس آپ ےک عالقہ می دستیاب اختیارات ےک
بارے می معلوم کرت ےک لی کہی۔

"میا  NHS NIVکا پمپ تجزیہ ےک لی میی وینٹیلیشن ٹیم کو ڈیٹا بھیجتا ہ۔ نتائج یک بنیاد پر ،وہ کیس بیھ ترتیبات
کو ہم آہنگ کر سکی ہی – بشمول اس ےک کہ ہوا می کتب نیم ہ!"
 NIVسانس ےس متعلق پریشانیوں ےک لی نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کیی ایکسیلینس ( )NICEیک گائڈلئن می MND
) (NG42پر ایک سفارش کردہ عالج ہ۔  NICEیک گائڈلئی مخصوص عارضوں ےک ساتھ زندیک گزارت واےل لوگوں ےک لی عالج
اور نگہداشت ےس متعلق طب اور سماج نگہداشت ےک پیشہ ور افراد ےک لی سفارشات بیان کرت ہی۔
 NICEیک گائڈلئن ےک بارے می مزید معلومات ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 1Aموٹر نیورون بیماری ےس متعلق  NICEیک گائڈلئی
اور پیشہ ور افراد ےس بات چیت ررسوع کرت ےس متعلق ہمارا پاکیٹ سائز کا کتابچہ:

آپ کو اپب نگہداشت ےس کس چی یک توقع کرت چاہن
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 NIVاستعمال کرن ےک ممکنہ فائدے
"یومیہ  24ے
گھنی میا [ ]NIVوینٹیلیشن پہننا مجھے
ایک اییس زندیک گزارت کا موقع فراہم کرتا ہ جےس می
ایک 'طبیع' زندیک کہتا ہوں اور مجھے وہ سب کرت ےس
نہی روکتا ہ جو می کرنا چاہتا ہوں۔"

وہ چییں  NIVےک ساتھ جن ےک بارے می
سوچنا چاہن
● یہ ہوا ےک اس بہاؤ یک وجہ ےس تکلیف کا سبب بن
سکب ہ جو ماسک ےک گرد رسب ہ اور آنکھوں
می خارش پیدا کرت ہ
● جلد پر ماسک کا دباؤ تکلیف کا سبب بن سکتا ہ

● یہ سانس لین ےس متعلق کمزور عضالت یک وجہ ےس
پیش آن وایل عالمات ،جیےس سانس پھولن ،سوت
می خلل ،دن ےک اوقات می غنودیک ےک احساس یا
تھکان اور صبح سویرے ےک رس درد کو کم کر سکتا ہ
(یہ دن ےک دوران آپ کو اچھا احساس دل سکتا ہ اور
وہ سب کرت ےک لی زیادہ توانات فراہم کر سکتا ہ
جو آپ کرنا چاہن ہی)
● یہ بقا ےک وقت کو بڑھا سکتا ہ
● یہ قابل انتقال ہ اور بہت یس جگہوں می استعمال
کیا جا سکتا ہ ،جس می گھر پر اور چلی پھرت بیھ
استعمال کرنا شامل ہ ،اگر ے
بییی ےس چلتا ہو
●  NIVےک لی رسجری یک ضورت نہی ہ
● اگرچہ وقت گزرت ےک ساتھ آپ کو مزید تعاون یک
ضورت پڑ سکب ہ ،تاہم  NIVیک نگہداشت کا نظم
 MNDےک ابتدات مراحل می عموما کاف آسان ہوتا
ہ۔
● متعدد ماسک دستیاب ہوت کا مطلب ہ کہ آپ اےس
آزما سکی ہی جو آپ ےک لی سب ےس زیادہ موزوں ہو
●  NIVاستعمال کرنا آپ یک آواز یک اونچات یک مقدار کو
بڑھا سکتا ہ ،اگر یہ کمزور ہو گب ہ۔
وینٹیلیشن آلہ کا استعمال کرت ہوت پرواز کرت ےس
متعلق معلومات ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 8Dہوات سفر اور موٹر نیورون

بیماری ےک لی وینٹیلیشن

● ماسک پہننا خوف محصوری کا سبب بن سکتا
ہ ،جو کچھ صورتوں می الجھن یا گھیاہٹ کا
سبب بن سکتا ہ
● یہ ناک ےک بند ہوت ،ناک ےک بہن یا منہ خشک
ہوت کا سبب بن سکتا ہ
● یہ آلہ استعمال کرت وقت آپ کو کھانا کھان یا
پین ےک ضمن می تعاون یک ضورت پڑ سکب ہ،
کیوں کہ ہوا کا بہاؤ کھانا یا ر
مشوب ےک 'غلط
راستہ ےس نیج جان' (جےس آسپییشن ےک نام ےس
جانا جاتا ہ) کا خطرہ بڑھ جان کا سبب بن سکتا
ہ
● یہ آپ کو معمول ےس زیادہ ہوا نگلوا سکتا ہ ،جو
آپ ےک پیٹ کو بھرے ہوت اور ن آرایم کا احساس
دل سکتا ہ ،جس کا مطلب یہ ہ کہ سانس لین
می زیادہ کوشش کرت پڑ سکب ہ
● آلہ اور ہوا ےک بہاؤ ےک احساس کا عادی ہوت می
تھوڑا وقت لگ سکتا ہ
● بیماری ےک بعد ےک مراحل می  NIVاستعمال کرت
یک صورت می نگہداشت ےس متعلق ضوریات
پیچیدہ ہو سکب ہی
● ہوا کا بہاؤ فطری گویات ےک صوت توازن کو خراب
کر سکتا ہ
● اگرچہ  NIVمشینی عام طور پر ن آواز ہوت ہی،
تاہم شور و غل ےک لی کچھ عادی ہونا پڑ سکتا
ہ اور ررسوع می رات می آپ کو یا کیس بیھ ایےس
شخص کو بیدار رکھ سکتا ہ جس ےک ساتھ آپ
کمرہ بانٹی ہی۔
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 NIVےک ساتھ کون یس بعد یک نگہداشت یک ضورت ہوئ ےہ؟
ے
ریسپائرییی ٹیم اور وسیع تر طب
اگر آپ آلہ ےک ضمن می کیس بیھ قسم یک براہ راست تکلیف کا سامنا کرت ہی تو آپ یک
اور سماج نگہداشت ےک پیشہ ور افراد مدد کر سکی ہی۔
 NIVےک ساتھ بعد یک نگہداشت ہر ایک ےک لی مختلف ہو سکب ہ ،لیکن اس می شامل ہو سکی ہی:
● یہ یقیب بنانا کہ ماسک آرام دہ ہو ،مثال آپ ےک چہرے پر ماسک یک پوزیشن اور پٹیوں یک سخب کو ہم آہنگ کرت
ہوت ،یا باری باری مختلف ماسک استعمال کرت ہوت (آپ یک طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم یک طرف ےس
مجوزہ پٹیاں اور جلدی نگہداشت ےس متعلق مصنوعات بیھ معاون ہو سکی ہی)
● مخاط اور تھوک صاف کرت ےک لی کھانسی می مدد کرنا (آپ ایسا خود یہ کرت ےک لی تکنیک سیکھ سکی ہی ،یا
ے
ریسپائرییی ٹیم یا خصویص آلہ جیےس کھانیس ےس متعلق مشی ےس مدد ےل سکی ہی)
اپب
● ماسک ےس آپ یک آنکھوں می ہوا رسی یک صورت می آنکھ ےک روغن کا استعمال کرنا (ماسک یک فٹنگ کو ہم
آہنگ کرت ےس بیھ مدد مل سکب ہ)
● ہوا ےک بہاؤ می نیم کا اضافہ کرت ےک لی ،سسٹم می ایک ہیومیڈیفائر لگانا( ،اگر آپ خشک منہ ،ناک بہن یا ناک
بند ہوت کا سامنا کرت ہی تو اس ےس مدد مل سکب ہ)
ے
ریسپائرییی ٹیم اور زبان و بیان ےک معالج ےک ساتھ اس بارے می منصوبہ بندی کرنا کہ  NIVےک ساتھ کھان
● آپ یک
اور پین کا نظم کس طرح کریں
● زیادہ سیال پینا ،جو خشک منہ ،گاڑےھ یا چپکواں تھوک اور قبض ےک ضمن می مدد دے سکتا ہ (کچھ لوگ پات
ہی کہ انناس کا جوس پینا گاڑےھ تھوک ےک ضمن می مدد دیتا ہ)
● مواصالت ےس متعلق پریشانیوں ،اور مواصالت کرت ےک متبادل طریقوں ےک ضمن می مدد ےک لی زبان و بیان ےک
معالج یک طرف ےس مدد حاصل کرنا
ے
ریسپائرییی ٹیم ےس یہ پوچھنا کہ آیا آپ کا  NIVآلہ اس طرح ہم آہنگ کیا جا سکتا ہ کہ پھنیس ہوت ہوا
● آپ یک
کا خطرہ کم ہو جان
● چلنا پھرنا ،یا چلی پھرت می مدد کیا جانا ،تاکہ پھنیس ہوت ہوا کو آپ ےک نظام ےک ذریعہ نکلی می مدد دی جا سےک
پییمنٹ کا پات پین ےس بیھ مدد ملب ہ)
(کچھ لوگ پات ہی کہ ر
● الجھن یا گھیاہٹ ےک کیس بیھ احساسات ےک ضمن می مدد ےک لی آپ یک طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم یک
طرف ےس تعاون حاصل کرنا (سیکشن  1می  MNDجسٹ ان کیس کٹ بیھ دیکھی)۔
مزید تفصیالت ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 7Aنگلی ےس متعلق پریشانیاں
پرچۂ معلومات  – 7Cقوت گویات اور مواصالت ےس متعلق تعاون

ی
درج ذیل سیکشن اس بارے می معلومات پر مشتمل ےہ کہ بیماری کس طرح پیش رفت کرے یک۔ اس بارے می
باخیی پر مبت فیصےل کرن می مدد
پڑھنا مشکل معلوم ہو سکتا ےہ ،لیکن اس ےس آپ کو وینٹیلیشن ےک بارے می
ر
مل سکت ےہ۔ اس وقت پڑھی جب آپ ایسا کرن ےک لی تیار محسوس کرن ہوں۔
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 NIVےک ساتھ وقت گزرن ےک ساتھ کیا ہوتا ےہ؟
ررسوع می ،آپ کو اپن سانس لین ےک عمل اور سوت ےک معیار کو بہی بنان می مدد ےک لی  NIVضف رات می استعمال کرت
یک ضورت ہو سکب ہ۔ جب بیماری آگ بڑےھ یک تو آپ کو اےس دن ےک دوران بیھ استعمال کرت یک ضورت پڑ سکب ہ
تاکہ آپ یک عالمات کو کم کرت می مدد مل سےک۔

"می ن ہر روز ضف ایک گھنٹہ ےک لی  NIVاستعمال کرنا ررسوع کیا تھا اور دھیے دھیے اپنا استعمال بڑھایا تھا،
اس لی جب مجھے اےس پوری رات استعمال کرت یک ضورت پڑی تیھ تو یہ میے لی آسان تھا۔"
وقت گزرت ےک ساتھ ،آپ  NIVپر منحرص ہو سکی ہی۔ ییہ وہ وقت ہ جب آپ کو اےس مسلسل استعمال کرت یک ضورت
ہویک اور آپ اس ےک بغی خود ےس سانس لین ےس قاض ہوں ےک۔ اگر معاملہ ایسا ہ تو آپ ےک پاس ایک اییس بیک-اپ مشی
ہوت چاہن جو ے
بییی ےس چل سکب ہو (اس بارے می معلومات ےک لی کہ بجیل کٹوت یک صورت می کیا کریں سیکشن :4
می اپن وینٹیلیشن آلہ یک دیکھ بھال کس طرح کروں؟دیکھی)۔ آپ کو نگہداشت ےس متعلق زیادہ تعاون یک ضورت پڑ سکب
ہ ،کیوں کہ ضوریات پیچیدہ ہو سکب ہی۔ اس می رات بھر یک نگہداشت بیھ شامل ہو سکب ہ۔
وہ وقت جو کیس شخص ےک  NIVپر منحرص ہوت می لگتا ہ مختلف لوگوں می مختلف ہوتا ہ۔ کچھ لوگوں ےک لی اس
می مہین یا سال لگ سکی ہی ،کچھ لوگوں ےک لی یہ زیادہ جلدی پیش آسکتا ہ۔
جب آپ ےک سانس لین ےس متعلق عضالت کمزور ہو جائی ےک تو آپ یک سانس مشی کو کم بار تحریک دے یک۔ تاہم،
ے
وینٹیلیی ماسک ےک واسطہ ےس ہوا مہیا کر سکتا ہ ،اگر آپ یک سانسی اتب طاقتور نہی رہ گب ہی کہ اےس وقت یک ایک
مقررہ مقدار تک تحریک دے سکی۔ جب آپ یک تمام سانسی مشی فراہم کر ریہ ہو اور آپ اب اےس تحریک نہ دے رہ
ہوں تو اےس "پورے طور پر وینٹیلیٹیڈ" کہا جاتا ہ۔
چوں کہ آپ  NIVےک ساتھ بقا کو طول دے سکی ہی ،اس لی آپ یک دیگر عالمات پیش رفت کرت رہی یک۔ کمزور کھانیس
ےک ساتھ ،آپ یک ریزش ےک لی آپ ےک پھیپھڑوں می پہنچن کا خطرہ پایا جا سکتا ہ ،جےس آسپییشن ےک نام ےس جانا جاتا ہ۔
یہ سین ےک ایک انفیکشن کا سبب بن سکتا ہ جےس آسپییشن نمونیا کہا جاتا ہ ،جو جان لیوا ہو سکتا ہ ،اگر بال عالج ےک
چھوڑ دیا جان۔ کھانیس ےک ضمن می تعاون آسپییشن ےک خطرے کو کم کرت می مدد دے سکتا ہ ،اور ے
انب بایوٹکس
انفیکشی ےک عالج می مدد دے سکب ہی ،لیکن ایک ایسا وقت بیھ آسکتا ہ جب ان ےس مزید مدد نہی مل سکب۔

:3

مجھے ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک تعلق ےس کس بارے می سوچن
یک ضورت ےہ؟

 MNDےک ساتھ ،ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ایک اییس ٹیوب کا استعمال کرت ہوت آپ ےک سانس لین ےک عمل می مدد کرتا ہ
جو آپ یک گردن ےک اگےل حصہ می بنان گی ایک سوراخ ےک ذریعہ آپ ےک نرخرے می داخل یک جات ہ۔ یہ ٹیوب ایک
وینٹیلیی مشی ےس مربوط یک جات ہ ،جو بجیل یا ے
ے
بییی ،یا پھر دونوں ،ےس چلب ہ
وہ جراحب کارروات جو آپ یک گردن می سوراخ کرت ےک لی یک جات ہ اےس ٹریکیوسٹیم کہا جاتا ہ۔ ٹیوب عام طور پر
عمویم مخدر ےک تحت داخل یک جات ہ (جس کا مطلب ہ کہ آپ اس کارروات ےک لی سوت ہوت ہوں ےک)۔ آپ ےک سانس
لین ےک عمل می تعاون دین ےک ساتھ ساتھ ،یہ ٹیوب اییوے یک ریزش ےک سکشن ےک لی بیھ استعمال یک جا سکب ہ (بعد کا
عنوان ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک لی کون یس بعد یک نگہداشت یک ضورت ہ؟ دیکھی)۔
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یو ےک می  MNDواےل لوگوں کو ہمیشہ ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن یک پیش کش نہی یک جات ہ۔ اگر آپ اس بارے می بات کرنا
ے
ریسپائرییی ٹیم ےس ان اختیارات اور تعاون ےک
چاہن ہی کہ آیا آپ ےک لی ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن مناسب انتخاب ہ تو اپب
بارے می پوچھی جو آپ ےک عالقہ می دستیاب ہی۔
ے
ریسپائرییی ٹیم ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن یک صالح دے یک:
زیادہ امکان ہ کہ
● اگر آپ پات ہی کہ  NIVتکلیف دہ ہ ،یا اس لی کیوں کہ آپ یک  MNDاتب آگ بڑھ چیک ہ کہ  NIVمؤثر نہی ہو
سکتا
● اگر منہ یا گےل ےک عضالت کمزور ہی اور ان می بہت زیادہ ریزش ہوت ہ ،کیوں کہ ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن اس پر
قابو پات می مدد ےک لی استعمال کیا جا سکتا ہ
● اگر کیس سنگی انفیکشن ےک دوران مزید شدید سکشننگ یک ضورت ہ۔
یہ کبیھ کبیھ آپ ےک سانس لین ےک عمل کو قابو می کرت ےک لی ایمرجنیس می بیھ استعمال کیا جاتا ہ (تاہم،
چوں کہ  MNDےک ساتھ ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن کا استعمال بند کرنا مشکل ہو سکتا ہ ،اس لی آپ اس فیصےل پر
ے
کنیول رکھن ےک خواہاں ہو سکی ہی ،بعد کا عنوان ایمرجنیس حالت دیکھی۔)
ٹریکیوسٹیم ےک بعد ،آپ کو اس دوران اسپتال می قیام کرت یک ضورت پڑ سکب ہ جب کہ اس وقت ےک لی نگہداشت ےک
ے
ریسپائرییی ٹیم اسپتال می آپ یک مدد کرے یک۔
ایک پیکیج کا نظم کیا جا رہا ہو جب آپ جائی ےک۔ اس وقت ےک دوران
نگہداشت ےک کیس پیکیج کا نظم کرت می کبیھ کبیھ مہینوں لگ سکی ہی ،کیوں کہ ٹریکیوسٹیم ےک لی نگہداشت کا احاطہ
کرت یک خاطر لوگوں یک ایک ٹیم پانا یا انہی تربیت دینا (عام طور پر کیس کیی ایجنیس ےک واسطہ ےس) مشکل ہو سکتا ہ۔
ے
ریسپائرییی ٹیم ےس بات کریں ،جو آپ ےک عالقہ می صورت حال ےس
تاہم ،یہ مختلف خطوں می مختلف ہوتا ہ۔ اپب
متعلق صالح دے سکب ہ۔

"جراحب وینٹیلیشن ےک بارے می عمویم احتیاط ےک باوجود ،می ن اپن اہل خانہ ےک ساتھ غور و فکر کرت اور
تحقیق کاغذات کا وسیع مطالعہ کرت ےک بعد یہ ٹریکیوسٹیم ےک ضمن می پیش رفت کرت کا فیصلہ کیا تھا۔"
اس ےس پہےل کہ آپ کوت فیصےل کریں اپن اہل خانہ ،نگہداران اور طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم ےس ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن
ےک بارے می بات کرنا اہم ہ۔

ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن استعمال کرن ےک
ممکنہ فائدے
"کچھ زحمتوں اور تکلیف ےک باوجود (جو خود
ٹریکیوسٹیم یک بجان صاحب فراش ہوت پر قابو
رکھن ےس زیادہ متعلق تھی) ،می ن زندیک ےک مزے
لی ہی ،اور می ن فیصلہ پر کبیھ افسوس نہی کیا ہ ،نہ
یہ میے اہل خانہ ن کیا ہ۔"
● یہ سانس لین ےس متعلق کمزور عضالت یک وجہ
ےس پیش آن وایل عالمات ،جیےس سانس پھولن،
سوت می خلل ،دن ےک اوقات می غنودیک ےک

وہ چییں ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک
ضمن می جن ےک تعلق ےس سوچنا چاہن
"ہمارے معاملہ می ،گویات ،کھانا کھانا اور پینا اس
وقت ناممکن ہو گیا تھا جب میے شوہر ن
ٹریکیوسٹیم کرات تیھ۔"
● کیس بیھ جراحب کارروات یک طرح ،ٹریکیوسٹیم
می بیھ انفیکشن اور بعد یک نگہداشت ےس جڑے
ہوت کچھ خطرات پات جان ہی۔ کارروات ےس
پہےل آپ ےس ان یک وضاحت یک جان یک ،اور زیادہ
تر معامالت می ان پر بہ آسات قابو پایا جا سےک گا
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احساس یا تھکان اور صبح سویرے ےک رس درد کو
بہی بنا سکتا ہ (یہ دن ےک دوران آپ کو اچھا
احساس دل سکتا ہ اور زیادہ توانات فراہم کر
سکتا ہ)
● یہ بقا ےک وقت کو بڑھا سکتا ہ
● یہ وہاں بیھ استعمال کیا جا سکتا ہ جہاں NIV
آپ ےک سانس لین ےک عمل می کامیات ےک ساتھ
تعاون نہی کر سکتا
● استعمالکی جان واےل ٹریک یک نوعیت ےک مطابق
یہ آسپییشن ےساییوےکو محفوظ رکھن اور
پھیپھڑوں ےک انفیکشی ،جو جان لیوا ہو سکی ہی،
ےک خطرے کو کم کرت می مدد دے سکتا ہ (اپب
ے
ریسپائرییی ٹیم ےس ٹریک ٹیوب ےک قسموں ےک
بارے می بات کریں)
● یہ ریزش پر قابو پات ےک ضمن می مدد کرت ےک لی
استعمال کیا جا سکتا ہ
● کوت ماسک نہی استعمال کیا جاتا ہ ،اس لی
ماسک ےس متعلق مسائل ،جیےس خوف محصوری،
ےس بچا جا سکتا ہ
● یہ آپ ےک ساتھ حرکت کر سکتا ہ ،جس می
وہیل چیی استعمال کرت کا وقت بیھ شامل ہ،
اگر ے
بییی ےس چلتا ہو۔
وینٹیلیشن ےک ساتھ پرواز کرت ےس متعلق
معلومات ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 8Dہوات سفر اور وینٹیلیشن

"می ایک بہت رسگرم اور مرصوف آدیم
تھا۔ جراحب وینٹیلیشن ےک ساتھ ،مجھے خود کو
ایک بہت یہ مختلف طرز زندیک می ڈھالنا پڑا تھا،
جس می اہل خانہ اور دوستوں ےک تئی کہی زیادہ متوجہ ،
اور زیادہ متفکر ہونا بیھ شامل ہ۔ می فلموں ےک ضمن
می ایک ماہر بیھ بن چکا ہوں!"

● گردن می ٹریک ٹیوب لگوات می تکلیف اور
نرخرے کو طویل مدت نقصان پہنچن کا کچھ
خطرہ پایا جاتا ہ ،تاہم یہ عام نہی ہ
● آپریشن ےک بعد آپ کو اسپتال می اس دوران
طویل قیام کرت یک ضورت پڑ سکب ہ جب کہ
آپ یک کیی ٹیم منظم یک جا ریہ ہو
● کچھ معامالت می ،نگہداشت ضف کیس
نرسنگ ہوم می فراہم یک جا سکب ہ (اپب
ریسپائری ےیی ٹیم ےس پوچھی کہ آپ ےک عالقہ می
ہیلتھ کیی سپورٹ کس طرح کام کرتا ہ)
● یہ اہم ہ کہ ٹریکیوسٹیم کرات ےک بارے می
سوچن وقت خاندان ےک ان افراد اور دوستوں کو
شامل کیا جان جو آپ یک نگہداشت می شامل
ہی ،کیوں کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہ کہ
وہ آپ یک نگہداشت می شامل کی جائی ےک
ے
ریسپائرییی ٹیم یک ہدایت ےک مطابق
● آپ کو اپب
برابر ٹیوب تبدیل کرت یک ضورت ہویک ،جو کچھ
لوگوں کو تکلیف دہ لگتا ہ (یہ عام طور پر ہر
مہین کیا جاتا ہ ،لیکن اس ےس کم مرتبہ بیھ ہو
سکتا ہ ،جس کا انحصار آپ یک ضوریات پر ہ)
● استعمال کی جان واےل ٹریک ےک مطابق ،یہ آپ یک
بولن ،کھان اور پین یک صالحیت کو متاثر کر سکتا
ہ ،اگر یہ پہےل یہ ےس  MNDےس متاثر نہی ہوت
ہی۔ آپ کو دیگر طریقوں ےس مواصالت کرت اور
اپب غذا می محفوظ طریقہ ےس کاف حد تک
تقویت بخش غذائی پات یک خاطر فیڈنگ ٹیوب
استعمال کرت ےک لی تعاون یک ضورت پڑ سکب
ہ
● یہ ریزش کو قابل لحاظ حد تک بڑھا سکب ہ،
جےس اییوے ےس برابر صاف کرت یک ضورت ہویک
(کچھ لوگوں کو یہ تکلیف دہ لگ سکتا ہ کیوں
کہ یہ اس وقت کیا جاتا ہ جب آپ وینٹیلیشن
ےس الگ ہوت ہی)
● آلہ ےک احساس کا عادی ہوت می تھوڑا وقت لگ
سکتا ہ۔
فیڈنگ ےک متبادل طریقوں ےس متعلق مزید
معلومات ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 7Bٹیوب فیڈنگ
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ی
درج ذیل سیکشن اس بارے می معلومات پر مشتمل ےہ کہ بیماری کس طرح پیش رفت کرے یک۔ اس بارے می
باخیی پر مبت فیصےل کرن می مدد
پڑھنا مشکل معلوم ہو سکتا ےہ ،لیکن اس ےس آپ کو وینٹیلیشن ےک بارے می
ر
مل سکت ےہ۔ اس وقت پڑھی جب آپ ایسا کرن ےک لی تیار محسوس کرن ہوں۔

وقت گزرن ےک ساتھ ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک ساتھ کیا ہوتا ےہ؟
"باہم ،سات سالوں می ،ہم ن اپن بچوں کو بڑھ کر نو عمر بالغان می تبدیل ہوت ہوت ،شادی شدہ ہوت ہوت
دیکھا ہ اور اب ہم دو خوبصورت بچوں ےک دادا دادی بن چےک ہی۔ اس لی اس دوران کچھ دلچسپ اچیھ چییں
پیش آت ہی جب وہ ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن پر رہ ہی ،لیکن ان ےک درمیان می بہت سارے دن ایےس بیھ گزرے ہی
جو واقیع بہت مشکل رہ ہی۔"
اگر  MNDیک وجہ ےس آپ ےک سانس لین ےس متعلق عضالت کمزور ہو گی ہی تو جیےس یہ ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن متعارف
کرایا جان گا آپ اس پر منحرص ہو سکی ہی۔ اس کا مطلب یہ ہ کہ اگر آپ اس طریقہ ےک عادی نہی ہو سکی جس طریقہ
ےس مشی محسوس ہوت ہ تو آپ ےک لی اس تعاون ےک بغی آزادانہ طور پر سانس لین یک طرف واپس ہوت کا اہل ہوت کا
امکان نہی ہ۔ تاہم وینٹیلیشن کا استعمال بند کر دینا آپ کا حق ہ ،اگر آپ چاہی۔ مزید معلومات ےک لی سیکشن :5
مجھے امدادی وینٹیلیشن بند کرت ےک بارے می کیا جانی یک ضورت ہ؟ دیکھی۔
جب آپ ےک سانس لین ےس متعلق عضالت کمزور ہو جائی ےک تو آپ یک سانس مشی کو کم بار تحریک دے یک۔ تاہم،
ے
وینٹیلیی ہوا مہیا کر سکتا ہ ،اگر آپ یک سانسی اتب طاقتور نہی رہ گب ہی کہ اےس وقت یک ایک مقررہ مقدار تک تحریک
دے سکی۔ جب آپ یک تمام سانسی مشی فراہم کر ریہ ہو اور آپ اب اےس تحریک نہ دے رہ ہوں تو اےس "پورے طور پر
وینٹیلیٹیڈ" کہا جاتا ہ۔
بییی یک توانات ےس چل سکتا ہو ،اور یہ کہ ے
وینٹیلیی ہو جو ے
ے
بییی پوری طرح
یہ یقیب بنانا ناگزیر ہ کہ آپ ےک پاس ایسا
چارج ہو۔ آپ کو ایک اضاف مشی یک بیھ ضورت ہویک کہ کہی وہ جو آپ استعمال کر رہ ہی ٹوٹ نہ جان (اس ےک لی
کہ بجیل کٹوت یک صورت می کیا کریں سیکشن  :4می اپن وینٹیلیشن آلہ یک دیکھ بھال کس طرح کروں؟) دیکھی۔
چوں کہ آپ ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک ساتھ بقا کو طول دے سکی ہی ،اس لی آپ یک دیگر عالمات پیش رفت کرت رہی
یک۔ آپ بار بار انفیکشی ہوت ےک خطرے می ہو سکی ہی ،جو جان لیوا ہو سکی ہی۔

اپب نگہداشت اور عالج ےک لی اپب خواہشات اور ترجیحات ریکارڈ کرت ےک طریقوں ےک لی ،دیکھی :می پیشیک منصوبہ
بندی کس طرح کروں؟ سیکشن  5می :مجھے امدادی وینٹیلیشن بند کرت ےک بارے می کیا جانی یک ضورت ہ؟

ایمرجنیس حاالت
ایمرجنیس حالت می ،صحت نگہداشت ےک پیشہ ور افراد آپ یک پیشیک رضامندی ےک بغی ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن متعارف
کرا سکی ہی۔
مثال ےک طور پر ،اگر کوت شخص کیس ایمرجنیس می سکتہ یک حالت ےس نکال جاتا ہ تو بحایل صحت ےک دوران کبیھ کبیھ
ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن استعمال کیا جاتا ہ۔ تاہم MND ،ےک ساتھ ایک بار متعارف کرات جان ےک بعد اس قسم ےک
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وینٹیلیشن کا استعمال بند کرنا مشکل ہو سکتا ہ ،کیوں کہ ہو سکتا ہ کہ اس دوران سانس ےس متعلق عضالت کمزور ہو
گی ہوں۔ پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہ کہ آیا ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن کا استعمال جاری رکھی یا اےس نکال دیا جان۔

"اےس جلدی ےس اسپتال ےل جايا گیا تھا کیوں کہ سین ےک شدید انفیکشن یک وجہ ےس اےس سانس ےس متعلق پریشانیاں
پیش آریہ تھی۔ اس ن ٹریکیوسٹیم کرات تیھ ،کیوں کہ امید یک جا ریہ تیھ کہ وہ اپن سانس لین ےک عمل می
ے
وینٹیلیی پر ہ۔"
خود تعاون کرت کا اہل ہوگا ،لیکن معاملہ ایسا نہی تھا اور پھر وہ ایس وقت ےس
اگر ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن کوت اییس چی ہ جےس آپ چاہن ہی کہ کیس بیھ حال می متعارف نہ کرایا جان تو آپ کو اےس
ان تمام لوگوں ےک سامی واضح کرت یک ضورت ہ جو آپ یک نگہداشت می شامل ہی۔ آپ ایسا اس صورت می لوگوں یک
رہنمات کرت ےک لی اپب خواہشات یک ریکارڈنگ کرت ہوت کر سکی ہی جب مستقبل می آپ کیس وجہ ےس وینٹیلیشن ےک
بارے می فیصےل یا مواصالت کرت ےس قاض ہوں۔ کچھ معامالت می ،یہ رہنمات قانوت طور پر پابند بنان وایل ہو سکب
ہ۔ دیکھی می اپن مستقبل یک نگہداشت یک پیشیک منصوبہ بندی کس طرح کروں؟ سیکشن  5می :مجھے امدادی
وینٹیلیشن بند کرت ےک بارے می کیا جانی یک ضورت ہ؟

ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک ضمن می کون یس بعد یک نگہداشت یک ضورت ےہ؟
ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک ضمن می جاری بعد یک نگہداشت آپ ےک تحفظ اور سالمب ےک لی لزیم ہ۔
ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک لی بعد یک نگہداشت ،آپ یک ضوریات اور عالمات ےک مطابق ،ہر ایک ےک لی مختلف ہو سکب
ہ ،لیکن اس می شامل ہو سکی ہی:
● ہوا کو اس وقت مسلسل گرم اور نم کرت وال (مرطوب رکھن وال) رکھنا جب یہ ٹیوب می جات ہ ،جو ایک اییس
ے
وینٹیلیی ےس منسلک ہوت ہ
مشی ےک ذریعہ کیا جا سکتا ہ جو آپ ےک
● اییوے ےس ریزش یک برابر صفات اور سکشننگ (یہ ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن لگان جان ےک بعد ابتدات دنوں می
تکلیف دہ ہو سکب ہ ،اور آپ کو اس ےک احساس ےس ہم آہنگ ہوت ےک لی وقت درکار ہو سکتا ہ)
● ریزش کو صاف کرت ےک لی ،کھانسی ےک ضمن می مدد (آپ ےک خاندان ےک افراد اور نگہداران ایسا کرت یک تکنیک
ے
ریسپائرییی ٹیم یک طرف ےس تعاون یا خصویص آلہ ،جیےس کھانیس ےس متعلق مشی،
سیکھ سکی ہی ،یا آپ کو اپب
یک ضورت پڑ سکب ہ)
● اسٹیائل سیلی سالوشن (نمک ےک پات) یک لطیف بھاپ اپن پھیپھڑوں می لین ےک لی وینٹیلیشن سسٹم ےک ساتھ
نیبولئزر استعمال کرنا ،جو مخاط کو صاف کرت می مدد دے سکتا ہ
● ٹیوب یک برابر دیکھ بھال اور روز مرہ نگہداشت تاکہ ٹیوب ےک مقام ےک ارد گرد رکاوٹوں ،انفیکشی یا جلدی سقوط کو
روکا جا سےک
● کیس زبان و بیان ےس متعلق معالج یک طرف ےس تعاون تاکہ قوت گویات اور مواصالت ےس متعلق پریشانیوں پر قابو
پات می مدد مل سےک اور فیڈنگ ےک متبادل طریقوں ےس متعلق صالح یل جا سےک۔ کیس ماہر تغذیہ ےس صالح لینا
بیھ اہم ہ ،تاکہ یقیب بنایا جا سےک کہ آپ کو اپب غذا ےس کاف حد تک تقویت مل ریہ ہ۔
ے
ریسپائرییی ٹیم آپ کا تعاون کرے یک اور ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک ساتھ بعد یک نگہداشت ےس متعلق اییس رہنمات
آپ یک
فراہم کرے یک جو آپ یک ضوریات ےک لی مناسب ہو۔
مزید معلومات ےک لی ،دیکھی پرچۂ معلومات:
 – 7Aنگلی ےس متعلق پریشانیاں
 – 7Bٹیوب فیڈنگ
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 – 7Cقوت گویات اور مواصالت ےس متعلق پریشانیاں

:4

می اپن وینٹیلیشن آلہ یک دیکھ بھال کس طرح کروں؟

ے
ے
ریسپائرییی ٹیم جاری
وینٹیلیی ےک استعمال یک برابر نظرثات یک جان یک کہ کہی آپ یک ضوریات بدل نہ جائی۔
آپ ےک
تعاون فراہم کر سکب ہ ،جس می آلہ یک دیکھ بھال اور صفات اور اوقات کار ےک عالوہ وقت می فوری تعاون ،اگر ضورت
ہو ،ےس متعلق صالح بیھ شامل ہ۔

اگر بجیل کٹوئ ہوئ ےہ تو کیا ہوگا؟
"اگر آپ کوت سکشن مشی استعمال کرت ہی تو بجیل کٹوت یک صورت می ے
بییی ےس چلی وایل مشی لزیم ہ!"
ے
اگر آپ ےک عالقہ می بجیل کٹوت ہوت ہ تو ایک اضاف ے
وینٹیلیی لزیم ہ۔ کیس بیھ وینٹیلیشن ڈوائسی
بییی اور بیک-اپ
بییی ےس چلی واےل دیگر سپورٹ ،جیےس سکشن پمپ ،ےک لی ے
اور ے
بیییوں کو چارج رکھی۔

"بجیل کٹوت ےک اوقات می فوری رد عمل ےک لی ہم توانات ےک سپالئرز یک ناگزیر نگہداشت یک فہرست می تھے۔"
ے
پر ے
رجسی می ترجییح استعمال کنندہ ےک طور پر اندراج کرات ہوت اپن توانات مہیاکنندہ ےس اس بارے می
ائریب رسوسی
رابطہ کریں کہ آپ کو کس قسم کا تعاون حاصل ہو سکتا ہ۔ ایک ترجییح استعمال کنندہ ےک طور پر ،آپ کو اپن عالقہ می
کیس بیھ منصوبہ بند بجیل کٹوت ےک بارے می بتایا جانا چاہن۔ اگر لمب مدت تک بجیل کٹوت کا منصوبہ ہ اور آپ اپن
ے
وینٹیلیی پر منحرص ہی تو متعلقہ رسوس ےس پوچھی کہ آیا وہ اس مدت ےک دوران استعمال کرت ےک لی آپ کو کوت بیک-اپ
جی ےیی فراہم کر سکی ہی ،یا آیا آپ کو خود یہ اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔
ے
وینٹیلیی پر منحرص ہی تو جب تک کہ بجیل دوبارہ نہ جوڑ دی جان
تاہم ،اگر بجیل کٹوت کب دن تک چلی وایل ہ اور آپ
آپ کو کیس دورسی جگہ پر قیام کرت یک ضورت پڑ سکب ہ۔ اگر آپ ضف جزو وقب طور پر وینٹیلیشن استعمال کرت ہی
تب بیھ اس یک سفارش یک جات ہ۔
اگر آپ کو قوت گویات اور مواصالت ےس متعلق پریشانیاں لحق ہی اور آپ یک زندیک خطرے می ہ تو آپ یا آپ کا
نگہدار ایمرجنیس خدمات کو کال کرت یک بجان انہی متب پیغام بھیج سکی ہی۔
ے
رجسی کرات یک
ایسا کرت ےک لی ،آپ کو اپنا موبائل فون آن لئن درج ذیل پر نیکسٹ جییشن ٹیکسٹ رسوس ےک ساتھ
ضورت ہ:
www.ngts.org.uk/how-to-use-ngt/contact-999-using-ngt.html

ی
کیا آلہ کو شوسنگ یک ضورت ہویک؟
ہاں۔ جس ن بیھ آپ کو آلہ سپالت کیا ہ وہ جاری رسوسنگ فراہم کرے گا۔
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آلہ کو ٹھیک حالت می بحال رکھن می مدد ےک لی گھر پر کیا کیا جا سکتا ےہ؟
گھر پر کیس بیھ قسم کا وینٹیلیشن استعمال کرت کا مطلب ہ کہ آپ کو اپن پاس ہمہ وقت بہت سارے آلت رکھن یک
ضورت پڑ سکب ہ ،مثال ےک طور پر:
● سکشن مشی
● اضاف وینٹیلیشن
● اضاف چارج شدہ ے
بیییاں
● کھانیس ےس متعلق مشی
● ہیومیڈیفائر
●

متبادل ٹیوب ،ڈسپوزیبلز ،وغیہ (ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن ےک لی)۔

آلہ یک برابر دیکھ بھال اےس اچیھ حالت می رکھن می مدد دے سکب ہ۔
آپ ،آپ ےک نگہداران اور خاندان ےک افراد کو اس وقت آپ ےک آلہ یک دیکھ بھال کرت یک تربیت دی جان یک جب یہ اسپتال
ے
ریسپائرییی ٹیم یا آلہ مہیا کرت واےل ےس وضاحت کرت ےک لی کہی ،اگر کوت اییس چی ہ جےس آپ
می لگایا جان گا۔ اپب
نہی سمجھن ہی یا اگر آپ کو کوت تشویشات لحق ہی۔
غی جراحت وینٹیلیشن ( :)NIVبرابر دیکھ بھال می شامل ہو سکی ہی:
● ماسک کو صاف کرنا
ے
فلیز بدلنا
●
● یہ جانچ کرنا کہ ماسک یک پٹیاں یا اس ےک گدی واےل حےص گھےس ےپن نہ ہوں ،کیوں کہ یہ رساؤ کا سبب بن سکی ہی۔
ٹریکیوسٹیم وینٹیلیشن :برابر دیکھ بھال می شامل ہو سکی ہی:
● پوری ٹیوب (جو کینول ےک نام ےس بیھ جانا جاتا ہ) کو عام طور پر مہین می ایک بار بدلنا ،جو ایک معمویل
کارروات ہو سکب ہ لیکن اس می کچھ خطرات بیھ شامل ہی۔ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف دہ یا پریشان کن لگتا
ہ کیوں کہ ٹیوب اس وقت تبدیل یک جات ہ جب آپ وینٹیلیشن ےس الگ ہوت ہی (نگہداشت ےس متعلق
بامعاوضہ کارکنان عام طور پر پوری ٹیوب تبدیل کرت ےک لی تربیت یافتہ ہوت ہی ،لیکن اس ضمن می آپ یک
ے
ریسپائرییی یا کان ،ناک اور گےل ےس متعلق ٹیم بیھ آپ یک مدد کر سکب ہ)
● داخیل ٹیوب (داخیل کینول) صاف یا تبدیل کرنا ،جےس کرت ےک لی آپ ےک اہل خانہ یا نگہداران کو تربیت دی جا
سکب ہ
● روز مرہ یا زیادہ تکرار ےک ساتھ نگہداشت تاکہ ٹیوب لگان ےک مقام ےک ارد گرد رکاوٹوں ،انفیکشی یا جلدی سقوط کو
روکا جا سےک۔
جو بیھ آلہ سپالت کرتا ہ وہ کیس بیھ تکنییک دشواری ےک ضمن می مدد ےک لی رابطہ یک تفصیالت فراہم کرے گا۔ اس
ے
ریسپائرییی ٹیم یک تفصیالت ،کیس
می اوقات کار ےک عالوہ وقت کا رابطہ بیھ شامل ہوگا۔ رابطہ یک تفصیالت ،بشمول اپب
ایےس مقام پر رکھی جہاں تک رسات حاصل کرنا آسان ہو۔
ی
درج ذیل سیکشن وینٹیلیشن بند کرن اور زندیک ےک خاتمہ ےس متعلق معلومات پر مشتمل ےہ۔ اس وقت پڑھی جب
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آپ ایسا کرن ےک لی تیار محسوس کرن ہوں۔

 :5مجھے امدادی وینٹیلیشن بند کرن ےک بارے می کیا جانی یک ضورت ےہ؟
کیا می وینٹیلیشن استعمال کرنا بند کر سکتا ہوں؟
ہاں۔ کیس بیھ وقت وینٹیلیشن بند کر دین ےک لی کہنا آپ کا قانوت حق ہ۔ اےس اکی 'نکالنا' کہا جاتا ہ۔ اگر آپ محسوس
کرت ہی کہ اب وینٹیلیشن کام نہی کر رہا ہ یا آپ ےک لی بوجھ بن گیا ہ تو آپ اس کا استعمال بند کرت ےک خواہاں ہو
سکی ہی۔
ر
خودکیس کہا
یہ اس طرح نہی ہ جیےس کیس ےس اپب زندیک ختم کرت می اپب مدد کرت ےک لی کہنا ،جےس تعاون ےک ساتھ
جاتا ہ۔
اگر آپ وینٹیلیشن استعمال کرت ہی تو استعمال می ایک وقفہ ےک بعد آپ مشی کو دوبارہ نہ پہنی کا انتخاب کر سکی ہی۔
آپ کو اپب عالمات پر قابو رکھن ےک لی تعاون یک ضورت پڑ سکب ہ ،اس لی اپب طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم ےک
ساتھ اس چی یک منصوبہ بندی کرنا کہ آپ وینٹیلیشن کس طرح نکالی ےک بہت اہم ہ۔
ے
وینٹیلیی نکاےل جان ےک بعد بہت تھوڑی
اگر آپ وینٹیلیشن استعمال کی بغی خود ےس اب مزید سانس نہی ےل سکی ہی تو
یس دیر می موت واقع ہو سکب ہ۔ دھیان ےس منصوبہ بندی کرت ےک بعد آپ یک کیی ٹیم ےک ذریعہ اس می آپ یک مدد یک
ی
جان یک۔ تاہم ،بند کرت ےس متعلق آپ کا فیصلہ یہ واضح طور پر سمجھ بوجھ کر کیا جانا لزیم ہ کہ یہ آپ یک زندیک ےک
لی قابل لحاظ خطرے کا سبب بن گا۔
ے
ریسپائرییی ٹیم یا پیلیئیٹیو کیی ےک پیشہ ور افراد ےس بات کریں ،جو:
اس بارے می اپب
● وضاحت کر سکی ہی کہ جب وینٹیلیشن ہٹایا جاتا ہ تو کس طرح دوا آپ کو پرسکون محسوس کرت می مدد دے
سکب ہ اور تکلیف کم کر سکب ہ
● کیس بیھ ایےس سوالت کا جواب دے سکی ہی جو آپ ےک پاس وینٹیلیشن ےک بارے می ہو سکی ہی ،بشمول اس
ےک کہ عالمات پر کس طرح قابو پائی اور آپ ےک اہل خانہ یک کس طرح مدد یک جان یک۔
امدادی وینٹیلیشن بند کرت ےس متعلق مزید تفصییل معلومات ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  MND – 8Cےک ضمن می وینٹیلیشن نکال لینا

ی
می پیشگ منصوبہ بندی کس طرح کروں؟
وینٹیلیشن استعمال کرنا اس بارے می سوالت کھڑے کر سکتا اور خوف پیدا کر سکتا ہ کہ  MNDکس طرح پیش رفت
کرے یک۔ یہ آپ ےک خاندان ےک افراد اور طب اور سماج نگہداشت یک ٹیم ےس آپ یک مستقبل یک نگہداشت ےک لی آپ یک
خواہشات اور ترجیحات ےک بارے می بات کرت کا اہم وقت ہ۔
اس بارے می بات کرنا معاون ہو سکتا ہ۔
●  MNDےک بعد ےک مراحل می کیا ہوگا ،کیوں کہ حقائق کا جاننا خوف کو کم کرت می مدد دے سکتا ہ اور زیادہ
مؤثر طریقہ ےس پیشیک منصوبہ بندی کرت می آپ یک مدد کر سکتا ہ۔
● آپ اییس نب ٹیکنالوجیاں آزمان ےک تئی کتی کھےل ذہن ےک ہی جو اس وقت دورسوں ےس مواصالت کرنا جاری رکھن
می آپ یک مدد کر سکب ہی جب مواصالت یک دیگر قسمی مشکل ہو جات ہی
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● اییس مداخلتوں کا انتخاب کرت ےک فائدے اور نقصانات کیا ہی جو ،آپ یک خواہشات اور ترجیحات ےک مطابق ،آپ
یک زندیک بڑھا سکب ہی (جیےس امدادی وینٹیلیشن یا کوت فیڈنگ ٹیوب)
● زندیک ےک خاتمہ ےس متعلق نگہداشت ےک لی آپ ےک انتخابات
● وینٹیلیشن نکالی ےک لی آپ ےک اختیارات
● مستقبل یک نگہداشت ےک بارے می اپب خواہشات کس طرح ریکارڈ کریں اور پیشیک فیصلوں یک منصوبہ بندی
کرنا۔
یہ بات چیت کرت کا خیال پریشان کن لگ سکتا ہ۔ تاہم ،آپ یک مستقبل یک نگہداشت ےک بارے می اتب جلدی بات کرنا
اہم ہ جب آپ ایسا کرت کا اہل محسوس کرت ہوں۔ پیچیدہ بات چیت مزید مشکل ہو سکب ہ ،کیوں کہ  MNDان
چیوں کا سبب بن سکب ہ:
● قوت گویات اور مواصالت ےک ضمن می دشواری
● کمزوری یا انتہات تھکان
● سوچ اور رویہ می تبدیلیاں ،جو عام طور پر معمویل ہوت ہی ،لیکن زیادہ شدید ہو سکب ہی۔ یہ  MNDےک ساتھ
زندیک گزارت والوں می ےس نصف تک لوگوں کو متاثر کر سکب ہ ،تاہم یہ بیماری ےک بعد ےک مراحل می بڑھ سکب
ہ۔
یہ بات چیت کرت اور اےس ریکارڈ کرت کو نگہداشت ےس متعلق پیشیک منصوبہ بندی کہا جاتا ہ۔ آپ اپب نگہداشت اور عالج
ےک بارے می اپب خواہشات ،مثال ےک طور پر وینٹیلیشن نکالی ،کا ریکارڈ کرت ےک لی مخصوص دستاویزات استعمال کر سکی
ہی۔
ان کا استعمال ان لوگوں کو رہنمات فراہم کرت ےک لی کیا جا سکتا ہ جو آپ یک نگہداشت می شامل ہی ،اگر آپ مستقبل
می اس ےس متعلق مخصوص فیصےل کرت یا ان ےک بارے می بتان ےس قاض ہو جائی۔ اس ےس پیشہ ور افراد ،اور آپ ےک اہل
خانہ اور نگہداران ،کو یہ سمجھن می مدد ملب ہ کہ آپ کس طرح تعاون کیا جانا چاہن ہی۔ یہ اس چی کو بیھ یقیب بناتا
ہ کہ طب اور سماج نگہداشت ےک پیشہ ور افراد یک اس بارے می رہنمات یک جان کہ آپ کس طرح مستقبل ےک عالج،
مداخلتوں اور نگہداشت کا نظم کیا جانا چاہن ہی۔ اس می وہ عالج بند کرنا یا انہی متعارف نہ کرانا بیھ شامل ہ جنہی
آپ نہی چاہن ہی۔ کچھ معامالت می ،یہ رہنمات قانوت طور پر پابند بنان وایل ہو سکب ہ۔
آپ یک عالمات ےک پیش رفت کرت ےک ساتھ آپ یک خواہشات بدل سکب ہی۔ آپ کیس بیھ وقت اپب نگہداشت ےس متعلق
پیشیک منصوبہ بندی یک دستاویزات یک نظرثات کر سکی ہی اور تبدییل کر سکی ہی۔
مزید معلومات ےک لی ،دیکھی ہمارے پیشیک منصوبہ بندی ےس متعلق وسائل:
● زندیک کا خاتمہ :موٹر نیورون بیماری واےل لوگوں ےک لی ایک ہدایت نامہ
● میی ضوریات کو سمجھنا
● پرچۂ معلومات  – 14Aایڈوانس ڈسین ٹو ریفیوز ٹریٹمنٹ ( )ADRTاور نگہداشت ےس متعلق پیشیک

منصوبہ بندی
ہماری  MNDکنیکٹ یک ہیلپ لئن بیھ مستقبل یک منصوبہ بندی ےس متعلق عمیل رہنمات فراہم کر سکب ہ۔ رابطہ یک
تفصیالت ےک لی سیکیشن  6می مزید معلومات :مجھے رابطہ ےس متعلق مزید جانکاری کس طرح مل سکب ہ؟ دیکھی۔
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مجھے اور کس بارے می سوچن یک ضورت ےہ؟
آپ فیصلہ کر سکی ہی کہ آپ نہی چاہن ہی کہ وینٹیلیشن نکال جان۔ اس کا مطلب ہ کہ یہ آپ ےک سانس لین ےک عمل
می تعاون کرنا جاری رکھے گا۔ تاہم ،کیس بیھ قسم ےک وینٹیلیشن ےک ساتھ ،آپ ابیھ بیھ خطرے می ہو سکی ہی ،اگر آپ
کو بار بار سین ےک انفیکشی ہوت ہی ،جو جان لیوا ہو سکی ہی۔
آپ کا تعاون کرت وایل ٹیم آپ یک مستقبل یک نگہداشت ےک بارے می فیصےل کرت اور ان ےک بارے می بتان می مدد کرت یک
ہر ممکن کوشش کرے یک۔ تاہم ،اگر آپ ایسا کرت یا اس بارے می بتان ےس قاض ہو جائی تو انہی آپ یک طرف ےس فیصےل
کرت یک ضورت پڑ سکب ہ۔
آپ پہےل یہ ےس ان ےک فیصلوں می رہنمات کر سکی ہی ،بذریعہ:
● اپب مستقبل یک نگہداشت ےک لی ان ےس اپب ترجیحات ےک بارے می بات کرنا
● نگہداشت ےس متعلق پیشیک منصوبہ بندی یک کیس دستاویز ،جیےس ایڈوانس ڈسین ٹو ریفیوز ٹریٹمنٹ )،(ADRT
می اپن فیصےل اور ترجیحات ریکارڈ کرنا
●

اپب پسند ےک کیس قابل اعتماد دوست یا خاندان ےک کیس فرد کو لسٹنگ پاور آف اٹارت ( )LPAدینا۔

مستقبل یک نگہداشت یا عالج ےک بارے می کیس بیھ فیصےل ےک ضمن می ،آپ یک صحت نگہداشت یک ٹیم عالج ےک فائدے
اور نقصان پر غور کرے یک ،اور ان لوگوں ےس رجوع کرے یک جو جانی ہوں کہ آپ یک ترجیحات کیا ہو سکب ہی ،جیےس آپ
ےک خاندان ےک افراد۔
اگر وینٹیلیشن جاری رکھنا آپ ےک بہیین مفادات می نہی ہ تو اس بارے می کوت بیھ فیصلہ ہلےک می نہی لیا جان گا۔
تاہم ،اگر آپ ایےس مرحلہ می پہنچ گی ہی جہاں وینٹیلیشن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہ یا آپ یک سابقہ خواہشات ےک مطابق
نہی ہ تو اےس نکال جا سکتا ہ۔ مطمی ہوت اور تکلیف دہ عالمات ےس بچن می آپ یک مدد کرت ےک لی آپ کو دوا دی
جان یک۔ زیادہ تر معامالت می وینٹیلیشن ےک ساتھ زندیک کا خاتمہ مناسب نگہداشت اور عالج ےک ذریعہ پرسکون بنایا جا
سکتا ہ۔
 ADRTاور  LPAےک بارے می مزید معلومات ےک لی ،دیکھی:
پرچۂ معلومات  – 14Aایڈوانس ڈسین ٹو ریفیوز ٹریٹمنٹ اور نگہداشت ےس متعلق پیشیک منصوبہ بندی

ی
 :6مجھے مزید جانکاری کس طرح مےل یک؟
مفید تنظیمی
ہم ضوری طور پر درج ذیل تنظیموں می ےس کیس یک توثیق نہی کرت ہی ،لیکن انہی مزید معلومات ےک لی آپ یک تالش
ررسوع کرت می آپ یک مدد کرت ےک لی شامل کیا ہ۔
طباعت ےک وقت رابطہ یک تفصیالت درست ہی ،لیکن نظرثانیوں ےک درمیان بدل سکب ہی۔ اگر کوت تنظیم تالش کرت می
آپ کو مدد یک ضورت ہو یا کچھ سوالت ہوں تو ہماری  MNDکنیکٹ ہیلپ لئن ےس رابطہ کریں (تفصیالت ےک لی اس
پرچہ ےک اخی می مزید معلومات دیکھی)۔
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ایمرجنیس ( SMSنیکسٹ جییشن ٹیکسٹ شوس)
اگر آپ کو قوت گویات اور مواصالت ےس متعلق پریشانیاں لحق ہی تو آپ ایمرجنیس خدمات کو متب پیغام بھیج سکی ہی۔
آپ ےک لی درج ذیل ویب پتہ کا استعمال کرت ہوت نیکسٹ جییشن ٹیکسٹ رسوس می اپن فون کا اندراج کرانا ضوری
ہوگا۔
ویب سائٹwww.ngts.org.uk/how-to-use-ngt/contact-999-using-ngt.html :
GOV.UK
انگلینڈ اور ویلز می رہن واےل لوگوں ےک لی ،معذوریوں ےک لی تعاون سمیت ،بینیفٹس اور ویلفیی ےس متعلق آن لئن حکومب
صالح۔
ویب سائٹwww.gov.uk :
ہیلتھ اینڈ ر
کیی پروفیشی کونسل ()HCPC
ے
رجسی رکھب ہ جو ان ےک پریکٹس ےک معیار پر پورے اترت
ایک ضابطہ جات جمعیت جو ان طب پیشہ ور لوگوں کا ایک
ہی۔
پتہ:
Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU
ٹیلیفون:
0300 500 6184
:
ویب سائٹ www.hpc-uk.org
ہیلتھ ان ویلز
ویلز می  NHSیک خدمات اور طب بورڈوں ےک بارے می آن لئن مدد (نی دیکھی  NHSڈائریکٹ ویلز)۔
ای میل:
ویب سائٹ ےک رابطہ ےک صفحہ ےک واسطہ ےس
ویب سائٹwww.wales.nhs.uk :
 MNDاسکاٹ لینڈ
ان لوگوں ےک لی نگہداشت ،معلومات اور تحقیق ےک لی رقم یک فراہیم جو اسکاٹ لینڈ می  MNDےس متاثر ہی۔
پتہ:
2nd Floor, City View, 6 Eagle Street, Glasgow G4 9XA
ٹیلیفون:
0141 332 3903
ای میل:
info@mndscotland.org.uk
ویب سائٹwww.mndscotland.org.uk :
دی نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ ر
کیی ایکسیلینس ()NICE
ایک خود مختار تنظیم جو MND ،یک تشخیص اور اس پر قابو پات ےس متعلق  NG42سمیت ،صحت اور سماج نگہداشت
کو بہی بنان ےک لی قویم رہنما اصول اور صالح فراہم کرت ہ۔ رہنما اصول می  NIVپر ایک سیکشن شامل ہ۔
پتہ:
10 Spring Gardens, London SW1A 2BU
:
0300 323 0140
ٹیلیفون
ای میل:
nice@nice.org.uk
ویب سائٹwww.nice.org.uk :
NHS UK
صحت نگہداشت جاری رکھن ےس متعلق معلومات سمیت NHS ،ےک لی اصل آن لئن حوالہ۔
ویب سائٹwww.nhs.uk :
NHS 111
ے
 NHSیک ہیلپ لئن ،اگر آپ کو فوری ،لیکن غی مہلک ،طب مدد یا صالح یک ضورت ہ۔ روزانہ  24گھنی ،سال می 365
دن دستیاب۔
ٹیلیفون:

( 111انگلینڈ اور ویلز می کچھ عالق)

 NHSڈائریکٹ ویلز
ے
ویلز ےک لی طب صالح اور معلومات خدمت۔ روزانہ  24گھنی ،سال می  365دن دستیاب۔
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ٹیلیفون:
 0845 4647یا ( 111اگر عالقہ می دستیاب ہو)
ویب سائٹwww.nhsdirect.wales.nhs.uk :
ہیلتھ اینڈ سوشل ر
کیی ناردرن آئرلینڈ ( NHSناردرن آئرلینڈ)
ناردرن آئرلینڈ می صحت اور سماج نگہداشت یک خدمات ےس متعلق آن لئن معلومات۔
ویب سائٹhttp://online.hscni.net/ :
 NIڈائریکٹ
ناردرن آئرلینڈ می رہن واےل لوگوں ےک لی ،معذوریوں ےک لی تعاون سمیت ،بینیفٹس اور ویلفیی ےس متعلق آن لئن حکومب
صالح۔
ای میل:
ویب سائٹ ےک رابطہ ےک صفحہ ےک واسطہ ےس
ویب سائٹwww.nidirect.gov.uk :

حوالہ جائ فہرست
اس معلومات یک تائید ےک لی استعمال کی جان واےل حوالہ جات درخواست کرت پر درج ذیل ےس دستیاب ہی:
ای میلinfofeedback@mndassociation.org :
یا درج ذیل پر لکھی:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

اظہار تشکر
ہم اس مواد یک نظرثات ےک ضمن می ان ےک تعاون ےک لی درج ذیل لوگوں کا شکریہ ادا کرت ہی:
الین آرم ے
اسیونگ ،نرس صالح کار ،نارتھ-ایسٹ اسسٹیڈ وینٹیلیشن رسوس ،نیوکیسل اپ-آن ٹائن ہاسپٹلز  NHSفاؤنڈیشن
ٹرسٹ
ے
کرسٹینا فاول ،پیلیئیٹیو میڈیسی کنسلٹینٹ ،LOROS ،لیسی
مارٹن لیتھم ،اسپیشلسٹ نرس ،سلیپ رسوس ،سینٹ جونس ہاسپٹل ،لیڈز
ے
ڈائریکی آف برسٹول MND
دلچسب ےک ساتھ صالح کار نیورولوجسٹ،
انڈریا مییسن ،نیورومسکولر بیماری می خصویص
ر
کیی ے
سنی
بی میش ،کریٹیکل کیی اور ہوم وینٹیلیشن می صالح کار ،نارتھ-ایسٹ اسسٹیڈ وینٹیلیشن رسوس ،نیوکیسل اپ-آن ٹائن
ہاسپٹلز  NHSفاؤنڈیشن ٹرسٹ
جوناتھن پامر ،ڈومیسیلییی وینٹیلیشن می نرس صالح کار ،پولیماؤتھ ہاسپٹلز ٹرسٹ

مزید معلومات
ہم اس معلومات ےس متعلق درج ذیل معلومات پرچ فراہم کرت ہی جو معاون ہو سکی ہی:

 – 1Aموٹر نیورون بیماری ےس متعلق  NICEیک گائڈلئن
 – 3Dہاسپائس اور پیلیئیٹیو کیی
 – 7Aنگلی ےس متعلق پریشانیاں
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 – 7Bٹیوب فیڈنگ
 – 7Cقوت گویات اور مواصالت ےس متعلق تعاون
 – 8Aسانس لین یک پریشانیوں ےک ضمن می تعاون
 MND – 8Cےک ضمن می وینٹیلیشن نکال لینا
 – 8Dموٹر نیورون بیماری ےک لی ایی ٹریول اور وینٹیلیشن
 – 10A-Gہمارے مایل تعاون اور سماج نگہداشت ےس متعلق متعدد معلومات پرچ
 – 14Aایڈوانس ڈسین ٹو ریفیوز ٹریٹمنٹ ( )ADRTاور نگہداشت ےس متعلق پیشیک منصوبہ بندی
ہم درج ذیل ہدایت ناےم اور ٹولز بیھ مہیا کرت ہی:
آپ کو اپب نگہداشت ےس کس چی یک توقع کرت چاہن – آپ یک طب اور سماج نگہداشت ٹیم ےس بات چیت ررسوع کرت ےک
لی  MNDےس متعلق  NICEیک گائڈلئن کا استعمال کرت ہوت ہمارا جیب سائز کا کتابچہ
موٹر نیورون بیماری ےک ساتھ زندیک گزارنا –  MNDاور اس بارے می ہمارا اصل ہدایت نامہ کہ اس ےک اثر پر کس طرح قابو
پائی
کیینگ اینڈ  :MNDآپ ےک لی تعاون – غی ادائییک واےل یا خاندان ےک ان نگہداران ےک لی جامع معلومات ،جو  MNDےک ساتھ
زندیک گزارت واےل کیس فرد کا تعاون کرت ہی
کیینگ اینڈ  :MNDفوری ہدایت نامہ – ہماری معلومات برات نگہداران کا ملخص ورژن
زندیک کا خاتمہ :موٹر نیورون بیماری واےل لوگوں ےک لی ایک ہدایت نامہ – مستقبل یک نگہداشت اور آخری مرحلہ یک  MNDےک
بارے می فیصےل کرت ےک لی ہمارا جامع ہدایت نامہ ،بشمول نگہداشت یک پیشیک منصوبہ بندی اور پیشیک فیصےل
میی ضوریات کو سمجھنا – آپ یک ضوریات اور اس بارے می بنیادی مالحظات کو ریکارڈ کرت می آپ یک مدد کرت ےک لی
ایک رائٹ-آن ٹول کہ اگر آپ کیس اسپتال یا ہاسپائس می داخل کی جائی تو کس طرح دیکھ بھال کیا جانا پسند کریں ےک۔
آپ درج ذیل پر ہماری ویب سائٹ ےس ہماری زیادہ تر اشاعتوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکی ہی:
 www.mndassociation.org/publicationsیا  MNDکنیکٹ ٹیم ےس مطبوعہ شکل می طلب کریں ،جو اضاف
معلومات اور تعاون فراہم کر سکی ہی:
 MNDکنیکٹ
MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR
ٹیلیفون0808 802 6262 :
ای میلmndconnect@mndassociation.org :
 MNDایسویس ایشن ویب سائٹ اور ان الئن فورم
ویب سائٹwww.mndassociation.org :
آن لئن فورم http://forum.mndassociation.org :یا ویب سائٹ ےک واسطہ ےس

ہم آپ یک آراء کا خی مقدم کرن ہی
آپ کا تاثر یقینا اہم ہ ،کیوں کہ اس ےس  MNDےک ساتھ زندیک گزارت واےل لوگوں اور ان یک دیکھ بھال کرت واےل لوگوں ےک
فائدہ ےک لی نی مواد تیار کرت اور ہماری موجودہ معلومات کو بہی بنان می مدد ملب ہ۔ آپ ےک گمنام تبرصے آگایہ پیدا
کرت می مدد دین اور ہمارے وسائل ،مہمات اور رقم یک فراہیم یک درخواستوں می اثر انداز ہوت ےک لی بیھ استعمال کی
جا سکی ہی۔
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اگر آپ ہمارے پرچۂ معلومات می ےس کیس ےک بارے می تاثر فراہم کرنا چاہن ہی تو آپ درج ذیل پر ایک آن لئن فارم تک
رسات حاصل کر سکی ہیwww.smartsurvey.co.uk/s/infosheets_1-25 :
آپ اس فارم کا ایک کاغذی نسخہ طلب کر سکی ہی یا ای میل ےک ذریعہ براہ راست تاثر فراہم کر سکی ہی:
infofeedback@mndassociation.org
یا درج ذیل پر لکھی:
Information feedback, MND Association, PO Box 246, Northampton NN1 2PR

آخری نظر ثات05/19 :
اگیل نظر ثات05/22 :
نسخہ 1
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